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MINI HD 2000 to najnowszy dekoder wysokiej rozdzielczoœci Cyfro-
wego Polsatu Technology. Jego produkcjê zainaugurowano w sierpniu
2011 roku, ³¹cznie linie produkcyjne fabryki na warszawskim Targówku
opuœci³o do tej pory ponad trzy miliony dekoderów (oczywiœcie wszyst-
kich, a mnie tylko tego modelu), przy czym trzymilionowy egzemplarz
odnotowano w grudniu ubieg³ego roku.

Uzupe³nia on bazê dekoderów platformy o miniaturowy model HD,
jakiego dotychczas w ofercie nie by³o. Pod wzglêdem oprogramowania
jest bardzo podobny do prezentowanego na naszych ³amach HD5000,
ale z faktu i¿ przyjêto koncepcjê miniaturowej obudowy wynikaj¹ pew-
ne ró¿nice funkcjonalne. Oczywiœcie s¹ one zwi¹zane przede wszystkim
z w³aœciwoœciami takiej obudowy, a wiêc dekoder mo¿na ustawiæ w pio-
nie obok telewizora, mo¿na go te¿ zawiesiæ na œcianie za nim. Poniewa¿
dekoder nie ma wyœwietlacza, nie ma potrzeby jego eksponowania, a
ewentualne ukrycie, u³atwia mo¿liwoœæ zastosowania zewnêtrznego
czujnika podczerwieni, który mo¿na umieœciæ w zasiêgu dzia³ania pilota.

Niewielkie rozmiary nie ograniczaj¹ funkcjonalnoœci w zakresie na-
grywania programów (PVR). Poniewa¿ w œrodku tak niewielkiej obudo-
wy trudno by³oby zmieœciæ twardy dysk, jest on pod³¹czany z zewn¹trz
przez z³¹cze USB.

Dekoder zosta³ zapakowany w firmowe pude³ko o znanej, „s³onecz-
nej” stylistyce. Choæ o zawartoœci informuje nadruk, mo¿na to te¿ wy-
wnioskowaæ z rozmiarów opakowania. Pude³ko jest solidne i wystarcza-
j¹co zabezpiecza zawartoœæ na czas przesy³ki. W œrodku znalaz³y siê: de-
koder Mini HD 2000, zasilacz, karta dostêpu warunkowego, pilot zdal-
nego sterowania, kabel HDMI, dwie baterie typu AAA (R03), 1.5 V, in-
strukcja obs³ugi i karta gwarancyjna.

Solidnego wra¿enia nie wywar³o natomiast na mnie miêkkie tektu-
rowe pude³ko, w które opakowano bardziej delikatny twardy dysk.

Odbiornik ma wymiary 19,5 cm x 13 cm (14,1 cm z gniazdem F) x
3,2 cm i wa¿y 307 g. Jak widaæ jest bardzo lekki, co mo¿e powodowaæ
niestabilnoœæ po³o¿enia, szczególnie kiedy pod³¹czone kable s¹ sztywne.
W zestawie znajduje siê podstawka, umo¿liwiaj¹ca pionowe ustawienie
dekodera, który zajmuje wówczas mniej miejsca. Co ciekawe, okaza³o
siê, ¿e mimo pocz¹tkowych obaw, tak ustawiony odbiornik zachowywa³
siê ca³kiem stabilnie. Komplet uzupe³nia zewnêtrzny zasilacz 12
V/2,3 A.

Dysk nie jest wyposa¿eniem standardowym i abonent nie ma obo-
wi¹zku jego wykupienia. Ale jeœli chce skorzystaæ z funkcji PVR, mo¿e

go kupiæ na w³asnoœæ za 250 z³, lub wypo¿yczyæ (op³ata jednorazowa 49
z³ i 5 z³ miesiêcznego czynszu). 

Próbowa³em sprawdziæ, czy jest mo¿liwe wykorzystanie innego dys-
ku. Czasem ma siê w domu starszy, u¿ywany dysk i mo¿na by by³o w ta-
ki sposób zaoszczêdziæ na zakupie, a przy okazji wykorzystaæ walaj¹cy
siê gdzieœ w szufladzie dysk. Niestety bez efektu. Dotyczy³o to zarówno
identycznego pod wzglêdem pojemnoœci dysku 2,5 cala innego produ-
centa, kilku modeli pamiêci przenoœnych pendrive, jak i dysku 3,5 calo-
wego umieszczonego w obudowie USB z w³asnym zasilaniem (a wiêc
odpada³a sprawa zasilania).

MINI HD 2000 – miniaturowy dekoder

Cyfrowego Polsatu z możliwością nagrywania

Panel przedni wyposażono w pięć przycisków: standby, ciszej, gło-
śniej, kanał w dół i kanał w górę. Z lewej strony nadrukowano kolorowe
logo Cyfrowego Polsatu, po przeciwnej stronie panelu umieszczono dio-
dy: zieloną, która sygnalizuje pracę i czerwoną wskazującą na tryb czu-
wania.

Czytnik karty kodowej umieszczono z boku. Szczelina ma wyprofilo-
wane wgłębienia, dzięki którym wyjęcie karty nie stanowi problemu.

Pilot konstrukcyjnie identyczny z pilotem od odbiornika T-HD 1000 do
naziemnej telewizji cyfrowej, choć oczywiście klawisze są inaczej opi-
sane. Ale piloty działają zamiennie.

Dysk zamknięty w plastikowej obudowie waży 147 g. Jest wyposa-
żony w interfejs miniUSB, służący zarówno do wymiany danych jak i za-
silania. Jest oznaczony symbolem DTU 320 i ma jak nietrudno się domy-
ślić pojemność 320 GB. W środku jest dysk Samsung HM321HI. Odbior-
nik formatuje go w systemie FAT32, nie ma zatem problemu z dostępem
do zapisanych danych. Jednak wiele z tego nie przyjdzie, bowiem zapi-
sane pliki są ze względu na prawa autorskie zaszyfrowane. W komple-
cie z dyskiem znajduje się krótki (z wtykami 25 cm) kabel USB/miniUSB

Na panelu tylnym zainstalowano od lewej strony: złącze USB do
podłączenia twardego dysku, port sieciowy ETHERNET, EuroScart (z sy-
gnałami RGB), gniazdo dla zewnętrznego czujnika podczerwieni (czyli
czujnika zdalnego sterowania IR), wyjście HDMI, wejście LNB i gniazdo
zasilania 12 V.



TECHNIKA

04.12 • TV-Sat Magazyn 13

Dopiero pod³¹czenie w³aœciwego dysku aktywuje funkcje zwi¹zane
z jego obs³ug¹. W menu Dysk USB pojawia siê funkcja formatowania,
a klawiszem Rec na pilocie mo¿na w³¹czyæ nagrywanie. Aktywne staje
siê tak¿e nagrywanie z programatorem czasowym dostêpne z poziomu
EPG, oraz przesuniêcie czasowe.

Podczas wielogodzinnej pracy odbiornik prawie siê nie grzeje. Przy-
najmniej nie da siê tego wyczuæ na obudowie. W czasie pracy pobiera
oko³o 11W, w trybie Standby minimalnie mniej (ró¿nica mieœci siê w gra-
nicach b³êdu pomiaru). Po pod³¹czeniu twardego dysku moc ta zwiêk-
szy³a siê do oko³o 13 W i nie ulega³a ju¿ zmianie po uruchomieniu na-
grywania.

Po podłączeniu kilku modeli pendrive’ów na ekranie pojawił się ko-
munikat tej treści.

Zabezpieczenie przed przypadkowym sformatowaniem dysku i ska-
sowaniem nagrań jest dwuetapowe: najpierw trzeba potwierdzić taki
zamiar, a potem wpisać prawidłowy PIN.

Jeśli dysk został rozpoznany jako niewłaściwy, w Menu / Ustawie-
nia / Dysk USB system pokazywał „Brak dysku”.

Zmiana kanału w trakcie nagrywania nie jest możliwa. Nie da się za-
tem nagrywać jednego, a oglądać innego kanału, nawet z tego samego
transpondera.

Nie było problemu z identyfikacją dysku dostarczonego przez Cyfro-
wy Polsat. W chwilę po jego podłączeniu na ekranie pojawiła się plan-
sza widoczna na ilustracji.

Przed przypadkowym opróżnieniem bufora opóźnienia czasowego
(tutaj nazwanego Live Pause), chroni plansza z ostrzeżeniem.

Ustawienia anteny satelitarnej i opcje programowania umieszczono
w menu „Instalacja”.
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Edycja listy kana³ów ogranicza siê w zasadzie do utworzenia listy Ulubio-
nych. Mo¿na do niej dodawaæ kana³y w dowolnej kolejnoœci, poza kana³ami
„Dla Abonentów”, które pojawiaj¹ siê na niej niejako „z urzêdu”.

W trakcie przygotowywania naszej prezentacji dotar³a informacja
o wprowadzeniu nowych funkcji oprogramowania. Jedn¹ z nich jest dostêp
do internetowej Telewizji IPLA, drug¹ aplikacja pozwalaj¹ca na zapoznanie
siê z informacjami o abonamencie i p³atnoœciach. „Strefa abonenta” to „no-
wy obszar w menu dekodera, który w formie planszy wyœwietlanej na ekranie te-
lewizora udostêpnia m.in. dane na temat ostatniej aktualizacji danych, ewentu-
alnego zad³u¿enia, terminu p³atnoœci najbli¿szego rachunku, numeru rachunku
bankowego, daty ostatnio zaksiêgowanej wp³aty, posiadanych wolnych œrodków.
Dane dostêpne s¹ indywidualnie dla ka¿dego klienta z dekoderem wyposa¿onym
w tê funkcjê”. Tyle komunikat prasowy. W pierwszym etapie nowe oprogra-

mowanie otrzymali posiadacze dekoderów HD5000, u¿ytkownicy Mini HD
2000 bêd¹ mogli zapoznaæ siê z nim nieco póŸniej.

Jednak mimo i¿ w zwi¹zku z póŸniejszym udostêpnieniem IPLA dla te-
go modelu dekoderów, nie mogliœmy pokazaæ tej funkcjonaloœci na przyk³a-
dzie testowanego odbiornika, nic straconego. Bardzo dok³adnie opisaliœmy
bowiem dostêp do IPLA w opublikowanej tak¿e w tym numerze „TV-Sat
Magazynu” prezentacji najnowszego produktu fabryki Cyfrowego Polsatu
Technology, czyli odbiornika THD-1000 do naziemnej telewizji cyfrowej.
Przypuszczam, ¿e funkcje i wygl¹d nowej aplikacji bêd¹ bardzo podobne (je-
œli nie identyczne), dlatego zapraszam do lektury tamtego artyku³u. Zreszt¹
uzupe³niaj¹ siê one (artyku³y) nie tylko w tym elemencie. W nowej wersji sys-
temu znajdzie siê bowiem menu u³atwiaj¹ce dostêp do nagrañ, a tak¹ prób-
kê widaæ na jednej ilustracji w opisie odbiornika DVB-T. Choæ tam jest to na
razie tylko próbka, poniewa¿ funkcja nagrywania nie jest jeszcze aktywna.

Nowe funkcje pojawią się w dekoderze po aktualizacji oprogramo-
wania. W menu „Ustawienia” / „Aktualizacja oprogramowania”, można
na bieżąco sprawdzać czy jest ona już dostępna. Być może kiedy nasz
artykuł pojawi się w kioskach, nowe funkcje zostaną wprowadzone do
systemu Mini HD 2000. Warto zatem sprawdzać obecność aktualizacji.

Wynik wyszukiwania ręcznego był trochę inny od oczekiwanego.
Zakładałem, że skanowanie transpondera, spowoduje przeszukanie tyl-
ko tej jednej, wybranej częstotliwości. Tymczasem dekoder przeszukał
całe pasmo, co widać po ilości wyszukanych kanałów na następnej ilu-
stracji. Co ciekawe, tak działo się na Hot Birdzie, na innych satelitach,
które sprawdzałem, nie zaobserwowałem takiego zjawiska.

Po wejściu do menu instalacji automatycznej można wybrać sateli-
tę, oraz rodzaj wyszukiwanych programów (wszystkie, lub tylko nieko-
dowane).

W konfiguracji anteny jest do wyboru sterowanie Mini i DiSEqC 1.0.
Na liście satelitów jest są podstawowe pozycje (Hot Bird, Astra 19 East,
Astra 4At, Eurobird 9A, Thor 6, Eurobird 1, Astra 28 East, Amos i Hispa-
sat.

Mimo iż przeszukiwanie sieci było ustawione na „nie”, w wyniku
skanowania ręcznego wybranego transpondera, dekoder znalazł 262 ka-
nały, w tym 133 kodowane, 120 niekodowanych i 9 stacji radiowych.

W wyniku wyszukiwania automatycznego (Hot Bird) odbiornik zna-
lazł ponad dwa tysiące kanałów, a zainstalował sto pięćdziesiąt mniej.
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Mini HD 2000 jest typowym dekoderem „platformowym” i z tym radzi
sobie przyzwoicie. Nie jest demonem prêdkoœci, kana³y mog³yby siê pojawiaæ
nieco szybciej. Nie jest to jednak jakoœ specjalnie uci¹¿liwe w normalnej eks-
ploatacji. Oswojenia jednak wymaga obs³uga ekranowa, w szczególnoœci na-
wigacja po liœcie kana³ów i korzystanie z informacji o programach. S¹ one
prostu inaczej zorganizowane i doœæ trudno przestawiæ siê komuœ, kto ma
ugruntowane nawyki ze sprzêtów rz¹dz¹cych siê nieco inn¹ logik¹. Nie cho-
dzi o to czy jedno, czy drugie rozwi¹zanie jest lepsze, bowiem dominuj¹ce
znaczenie ma w tym wypadku przyzwyczajenie, które jak wiadomo jest drug¹
natur¹ cz³owieka.

Z ca³¹ pewnoœci¹ dekoder nie jest nastawiony na osi¹gi w zakresie od-
bioru programów z ca³ej orbity, bo to nie jest jego zadanie. Tym nie mniej
mo¿emy temu zagadnieniu poœwiêciæ kilka chwil i zobaczyæ jak siê spisuje w
kilku sytuacjach. Traktujmy to jednak tylko jako ciekawostkê.

I tak jeœli chodzi o przekazy pojedyncze (SCPC) o niskiej wartoœci Sym-
bol Rate wygl¹da³o to ró¿nie. S¹ serwisy, z którymi nie by³o problemów, ale
s¹ te¿ takie, z którymi „Mini” sobie nie poradzi³. Generalnie udawa³o siê za-
programowaæ przekazy o tak niskiej wartoœci SR jak 2170, co jak na dedyko-
wany, bud¿etowy i doœæ wyraŸnie specjalizowany dekoder, jest osi¹gniêciem
bardzo przyzwoitym. Tym, którzy wyposa¿¹ siê w antenê z mo¿liwoœci¹ odbio-
ru z innych pozycji, daje to szansê na podgl¹dniêcie ciekawych przekazów. W
takim wypadku trzeba rozwi¹zaæ kwestiê sterownia napêdem anteny. Ja w
czasie testów korzysta³em z anteny obrotowej sterowanej niezale¿nie. Mo¿na
te¿ wykorzystaæ mo¿liwoœci które daje DiSEqC 1,0.

Aby zaprogramowaæ przekazy, nie nale¿y po wpisaniu parametrów od
razu uruchamiaæ skanowania, lecz poczekaæ chwilê na pojawienie siê sygna-
³u. Dopiero wówczas mo¿na nacisn¹æ przycisk OK.

W pude³ku znalaz³a siê drukowana instrukcja obs³ugi. To jasne, ¿e ze

wzglêdów oszczêdnoœciowych zastosowano technikê druku czarno–bia³ego,
dotyczy to tak¿e ilustracji, wielu producentów tak robi. Szkoda natomiast, ¿e
w wersji elektronicznej pdf, do pobrania z serwisu internetowego ilustracje s¹
równie¿ czarno–bia³e.

Specyfikacja dekodera Mini HD 2000
Obraz

* Rozdzielczoœæ: 1080i/720p/576p
* System kodowania: H.264/MPEG 4 AVC (Part 10 High Profile L4.0)
* MPEG 2 (ISO/IEC 13818-2 MP@HL)

Dźwięk
* Kodowanie: ISO/IEC 1172-3 MPEG-1 warstwa I & II
* Dolby Digital Plus, Dolby Digital
* Tryb audio: Stereo, Mono kana³ L, kana³ P
* Czêstotliwoœæ próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Złącza
* Gniazdo HDMI audio-video zapewniaj¹ce najwy¿sz¹ jakoœæ przesy³ania

obrazu z dekodera do telewizora
* Gniazdo do pod³¹czenia dekodera z telewizorem przy u¿yciu kabla

SCART
Gniazdo antenowe do pod³¹czenia zainstalowanego uprzednio systemu an-

tenowego. Wszystkie gniazda kabli powinny byæ dokrêcone rêcznie, bez
u¿ycia jakichkolwiek kluczy.

* Gniazdo zasilacza zewnêtrznego 12 V
Gniazdo USB

* Gniazdo Ethernet (obecnie nieaktywne – bêdzie aktywne w przysz³oœci po
zmianach w oprogramowaniu)

Zasilanie
* Napiêcie wejœciowe adaptera (zewnêtrzny zasilacz): 230 V AC maks. 0,8 A
* Napiêcie wejœciowe zasilania dekodera: 12 V DC maks. 2,3 A
* Pobór mocy dekodera w trybie w³¹czenia lub uœpienia (³¹cznie z LNB):

maks. 28 W
* Pobór mocy dekodera w trybie czuwania: maks. 1 W

Wejście satelitarne LNB IN
* Zakres czêstotliwoœci: 950 – 2150 MHz
* Poziom sygna³u: od -65 dBm do -15 dBm
* Z³¹cze: Typ F (IEC 169-24), ¿eñskie, 75 Ohm
* Zasilanie konwertera: 13 V / 18 V, maks. 0,5 A, DiSEqC 1.2, 22 kHz

Demodulator
* Format modulacji: DVB-S2 (LDPC 8PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
* Przep³ywnoœæ, FEC: DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 maks. 45 Msymbol/s
* DVB-S2 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 maks. 30 Msym-

bol/s
Wymiary

* Obudowa (szerokoœæ x g³êbokoœæ x wysokoœæ): 195 x 141,5 x 32 mm
* Warunki pracy: 0 do +45°C, wewn¹trz pomieszczeñ
* Warunki przechowywania: -20 do +50°C, bez kondensacji pary wodnej

Specyfikacja dysku twardego DTU 320
* Obudowa wykonana z plastiku 117 x 80 x 16 mm, klasa IP20
* Masa urz¹dzenia Oko³o 140g
* Warunki eksploatacji Praca ci¹g³a, w pozycji poziomej, warunki eksploata-

cji wewn¹trz pomieszczenia, na wysokoœci -300–3000 m n.p.m.
* Temperatura pracy +5°C–+35°C
* Wilgotnoœæ 5%–90% (bez kondensacji pary wodnej)
* Warunki przechowywania -20°C–+50°C, -400–15000 m n.p.m.
* Dysk twardy SATA 2,5, 5400 rpm
* Pojemnoœæ 320 GB
* G³oœnoœæ 26 dB (typowo)
* Pobór pr¹du w stanie aktywnym 0,5 A maks. (wartoœæ uœredniona)
* Pobór pr¹du w trybie czuwania 0,2 A maks.
* Typ interfejsu USB 2.0 HS lub FS, Slave
* Z³¹cze 1 x mini USB Typ B
* Napiêcie zasilania 5 V DC ±5%
* Pobór pr¹du 0,6A maks. (wartoœæ uœredniona, chwilowa, szczytowa warto

pr¹du nie przekracza 0,8 A)
Opracowa³: Zdzis³aw Marchewka

Ilustracje 1-3 Cyfrowy Polsat, pozosta³e ilustracje autora.

W kilka sekund po wpisaniu parametrów transpondera o SR 2170
pojawił się sygnał. Ponieważ satelity Express AM22 na pozycji 53 East
nie było wśród dostępnych w menu „Ustawień anteny satelitarnej”, pa-
rametry tego transpondera wpisałem przy domyślnych ustawieniach Hot
Birda. Stąd na zrzutach ekranowych w miejscu nazwy satelity widnieje
Hot Bird, zamiast Express AM22.

Bezproblemowy odbiór programów z transpondera 11,044 GHz/V
SR=44950 z tego samego co powyżej satelity.


